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ÚVOD
Hlavní motivací pro výběr zvoleného tématu byla především vlastní
zkušenost s posilovacím tréninkem a postupné zjištění velmi malé erudovanosti
trenérů v této oblasti. Především v menších městech se vyskytovali a vyskytují
stále trenéři, kteří čerpají veškeré informace ze své sportovní kariéry, čímž
dochází k určitému kroku zpět. Obzvláště je tento přístup markantní u relativně
starších osob, které nám oponují sdělením, že „když to fungovalo na nás, tak
současná generace nebude výjimkou“. Prostřednictvím těchto trenérů dochází
stále k šíření polopravd a různých mýtů, které mohou začínajícímu cvičenci
výrazně znepříjemnit jeho začátky. Řádné objasnění problematiky metodiky
cvičení je důležité zejména z důvodu stále se zvyšujícího počtu obézních lidí
v naší republice.
Kulturistika zaznamenala v posledním desetiletí celosvětově výrazný
rozvoj. Ve všech průmyslově vyspělých zemích se vytvářejí velkorysé podmínky
pro kulturistický trénink a souběžně se objevuje snaha o předání co nejúplnějších
informací o metodice cvičení. Na trhu se objevují stále nové a dokonalejší
přístroje, vycházejí nové časopisy a v knihkupectvích lze koupit desítky
zajímavých knih mapujících všechny úrovně zájmu o kulturistiku (Kolouch,
Kolouchová, 1990).
Kulturistika si získává stále více příznivců nejen mezi chlapci a muži, ale i
dívkami a ženami. Většina těch, kteří začali posilovat si uvědomila, že mají
kosterní svalstvo, které je nutné posilovat, aby se vytvořil ten správný a žádaný
tvar. Ať už se jedná o boky, hýždě, pas, nebo stehenní svalstvo a svalstvo
hrudníku. Rovněž tak většina pochopila, že kulturistika neznamená jenom velké
svaly a nic než svaly (Medek, Novák, Smejkal, 1996).
Čím se stává soutěžní kulturistika populárnější, tím větší zmatek panuje
v názorech, jak ji vlastně provozovat. Mnoho se diskutuje o základních
tréninkových strategiích – tvrdý nebo měkký trénink; zda užívat posilovací náčiní
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nebo přístroje; který tréninkový program vede k optimálním výsledkům; jak získat
svalovou hmotu; jak si udržovat formu; jak vypracovat lýtka, která tak pomalu
odpovídají na zatížení nebo dosáhnout maximální šíře zad (Schwarzenegger,
Dobbins, 1995).
Co vlastně činí z kulturistiky ideální pohybovou aktivitu vhodnou pro
nejširší vrstvy obyvatel? Především se dá provádět celoročně, je technicky zcela
nenáročná, můžeme začít na jakékoliv výchozí úrovni a v jakémkoliv věku, volba
různorodosti cílů, cvičení je možno zaměřit zcela individuálně dle přání a potřeb
cvičence, nezávislost na kolektivu, cvičení je časově nenáročné, cvičení je cíleně
zaměřeno na zcela rovnoměrný rozvoj všech svalových partií a v neposlední řadě
přispívá k zdravému životnímu stylu (Smejkal, Rudzinskyj, 1999).
V současnosti dochází k výraznému nárůstu počtu různých fitness center,
kdy tyto jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji, které však mnoho lidí neumí
správně používat a ani zdaleka netuší jakou svalovou skupinu právě procvičují a
z jakého důvodu. Zájemci o posilovací cvičení jsou mnohdy nuceni se probírat
velkým množstvím informací, které však ve velmi málo případech jsou schopni
nalézt v jedné publikaci.
Přestože v dnešní době již existuje řada knih a časopisů zabývající se
posilováním a kulturistikou je zřejmé, že mnohé z nich sledují pouze určitý
specifický cíl – např. druhy a metody tréninku, zvýšení síly, nabrání svalové
hmoty, diety. Dále existují publikace, které napsali sami kulturisté, kteří v nich
však popisují pouze vlastní zkušenosti z jednotlivých fází tréninku, kdy tyto
nemusí být uplatnitelné na každého jednotlivce. Můžeme tedy konstatovat, že
v současné době se na našem trhu nachází jen velmi málo publikací, které by
popisovali kulturistiku od A – Z. To je jeden z hlavních problémů současné
kulturistiky.
Jedním z problémů této práce je názvosloví jednotlivých kulturistických
cviků. Toto názvosloví není zcela v souladu s běžně užívanou odbornou
gymnastickou terminologií, neboť v mnoha případech by se jednalo o velmi
složité popisy jednotlivých cviků. Z toho důvodu v této práci budou užívány
především názvy cviků používané v praxi.
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Cílem této práce je popsat komplexně veškeré aspekty kulturistiky, které
mohou provázet začínajícího nebo pokročilého kulturistu a budou mu nápomocny
v jakékoliv fázi tréninkové přípravy.
Veškeré poznatky byly čerpány z odborné literatury, časopisů a internetu,
kdy následně docházelo k jejímu roztřídění a logické kategorizaci do jednotlivých
kapitol a podkapitol.
Tato práce je členěna do několika samostatných kapitol a případně
podkapitol. Každá kapitola se věnuje určité specifické oblasti.
Po úvodu je zařazena kapitola, kde je provedeno shrnutí počátků
kondičního cvičení od starověku, středověku až do současnosti. Následuje
kapitola, která je zaměřena na charakteristiku kulturistiky a v podkapitolách se
věnujeme výtahu z pravidel kulturistiky, definici a druhům síly, metodám
posilování, tréninkovým principům, sestavování cvičebních plánů a aspektům
sestavení tréninkové jednotky. V dalších kapitolách se věnujeme posilování
jednotlivých svalových skupin a příkladu objemového tréninku pro pokročilé.
V kapitole Závěr je provedeno shrnutí celé práce. Veškeré použité prameny, ze
kterých bylo čerpáno jsou uvedeny v kapitole Seznam použité literatury.
Závěrečná kapitola Resumé se věnuje zvolenému tématu a cílům práce, metodám
k jejich dosažení, výsledkům a přínosu pro jednotlivce.
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1. HISTORIE KULTURISTIKY
1.1 Starověk a středověk
Sportovní činnost patřila odjakživa do základního rejstříku hodnot
lidského života a to bez ohledu na to, v které historické době byla provozována.
Jen se kdysi neoznačovala tímto termínem. Člověk si vždycky rád hrál, měl
potřebu se pohybovat, běhat, skákat, házet, vrhat, kopat. Je takřka jisté, že fyzická
činnost, která má jinou podobu než činnost pracovní, se vyskytovala ve všech
historických obdobích lidstva bez ohledu na jejich národní původ, na jazykové
odlišnosti, sociální či náboženské postavení apod. (Sommer, 2003).
Hlavním problémem bylo přežít, udržet rod. Proto nejvíce času musel
člověk věnovat shánění potravy. Rozhodujícím činitelem, umožňujícím
primitivnímu člověku přežít, byla schopnost myslet. Vcelku bezbranný tvor v boji
o přežití mobilizoval své fyzické a duševní síly, začal zdokonalovat zbraně, začal
soustavně cvičit a vyrábět další pomůcky, které mu usnadňovaly lov: vor, loď,
sněžnice pro snadnější chůzi ve sněhu atd. (Kössl, Štumbauer, Waic, 2000).
Jedním z prvních doložených silných mužů byl v 15. století př. Kr.
egyptský faraón a vládce Amenhotep II. Dochované informace o něm zdůrazňují,
že byl obdařen perfektní sportovní figurou a prý vynikal obrovskou silou. Údajně
vyhrával závody v běhu a rovněž proslul jako vynikající veslař. Ač to byla osoba
v Egyptě nejvýše postavená, neváhal změřit své síly a fyzické schopnosti
v čestném boji s prostými vojáky. A je nasnadě, že tím jeho prestiž jako vládce
rostla. Amenhotep II. podle některých verzí uměl parádně zdvíhat i břemena, což
mohla být také jen ukázka jeho postavení (Sommer, 2003).
Nikde se nedochovaly pozůstatky řecké posilovny, ale při zmíněném
příslovečném zápalu Řeků pro sport lze tušit, že už tenkrát měli svá „fitka“. Na
jedné z váz se dochovala kresba jakéhosi dobového vzpěrače či kulturisty.
Nářadím mu jsou opracované kamenné koule. V muzeu v Olympii je kamenné
břemeno, které váží skoro 150 kilogramů. Závodník ho buď zdvíhal nebo
nadzvedával obouruč uchopením zespodu, mohl ho však i koulet.
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Vyskytly se i menší cvičební koule, většinou velikosti lidské hlavy. Ty mohly
podle odborníků sloužit ke zdvíhání jednou rukou nebo k jakémus přehazování
z jedné ruky na druhou. Zmíněný obrázek je zajímavý ještě tím, že ač závodník je
jinak nahý, je přepásán širokým řemenem jako dnešní vzpěrači (Sommer, 2003).
Po řadu staletí určovali ráz římské kultury a sportovních aktivit Řekové.
Instituce, které se zde vytvářely, vyrůstaly většinou z řecké tradice. To se mj.
projevilo i ve zvýšeném nároku na fyzickou připravenost římských vojáků. Řecké
vlivy, zejména pak zvýšená pozornost fyzické kondici, vedla vlastně ke vzniku
fitcenter, jejichž součástí bývala i lékařská péče a jakási homeopatická poradna
(Sommer, 2003).
Raný středověk, tedy období, které následovalo po pádu římského impéria
až do století třináctého, je z hlediska posuzování tělesné kultury takřka totálně
neprobádanou záležitostí. Středověk bývá totiž dost podrobně rozebírán
z nejrůznějších stránek, nejčastěji z pohledu kulturně-uměleckého, ale také
politického, vojenského, ekonomického, církevního apod., ale oblast fyzické
kultury je jaksi takticky tabuizována (Sommer, 2003).
Tím, že křesťanství připravovalo člověka na život posmrtný a skutečný
život byl pro něj jen přípravou, odvádělo člověka mimo jiné od péče o své
„hříšné“ tělo. Tělo bylo hříšné a nečisté, zatímco duše božská a nesmrtelná.
Z toho pak pramenil hluboký odpor křesťanství k lidskému tělu, k jeho nahotě,
k fyzické lásce a tím i k tělesné výchově (Kössl, Štumbauer, Waic, 2000).
Jestliže jsme v současnosti svědky různých siláckých výkonů, jejichž
tvůrci se snaží o zapsání do nejrůznějších knih rekordů a kuriozit, pak vězme, že
to všechno tady bylo již ve středověku. Klasické rytířské turnaje sice tvořily
jakousi „špičku“ dobového sportovního zápolení, ale středověké aktivity se jimi
zdaleka nevyčerpávaly. I obyčejní lidé se dovedli bavit, veselit a soutěživě zápolit.
Existovala totiž i různá soupeření fyzicky mimořádně vybavených jedinců, čili
jakési dnešní soutěže siláků. Takovou opravdovou siláckou disciplínou bylo
roztahování selského vozu či panského kočáru. V záznamech o těchto soutěžích
v Anglii na začátku 16. století se dochovala zpráva o jakémsi silákovi, který
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údajně nad ramena zdvihl celý povoz, jiná informace tvrdila, že další ze siláků
zdvihl nad hlavu dva berany, přičemž každého držel v jedné ruce (Sommer, 2003).

1.2 Vývoj kulturistiky od 19. st. do současnosti
Teprve na přelomu 19. a 20. století se začaly objevovat první systémy
cvičení zaměřené na úmyslné ovlivnění tvaru těla. Snad již každý se setkal se
jménem Angličana Eugena Sandowa (1867 – 1925), který vypracoval a
zpopularizoval ve své době velmi progresivní sestavu cvičení se zátěžemi. V ní se
již nesoustřeďuje pouze na rozvoj síly, ale věnuje hlavní pozornost
proporcionálnímu rozvoji svalových skupin. Své praktické i teoretické zkušenosti
vložil Sandow do mnohých knih, z nichž kniha »Body Building« (vyšla v roce
1903 v Londýně) dala v anglosaských zemích později název celému hnutí
(Kolouch, Kolouchová 1990).
Sandow si vybudoval svoji pověst v Evropě jako profesionální silák, když
se úspěšně střetával se svými konkurenty na veřejných kláních a překonával je
v jejich vlastních disciplínách. V devadesátých letech devatenáctého století přijel
do Ameriky, kde mu udělal velkou reklamu Florenz Ziegfeld jako „nejsilnějšímu
muži světa“ a vyslal ho na turné. Sandowa však od ostatních siláků odlišovaly
estetické kvality jeho tělesné konstrukce. Obecenstvo ho velmi obdivovalo a ženy
jen vzdychaly nad krásou a symetrií jeho propracovaných svalů. Taková oslava
estetických kvalit mužské postavy bylo něco úplně nového. Hlavně díky
Sandowově

popularitě

rapidně

vzrostl

prodej

všemožných

činek

(Schwarzenegger, Dobbins, 1995).
K výraznému rozvoji kulturistiky dochází po druhé světové válce. Obsah
cvičení se upřesňuje a stále jasněji se odlišuje od podobných aktivit silového
zaměření, jako jsou zápas, vzpírání, veslování apod. V roce 1946 byla založena
mezinárodní

federace

kulturistiky

IFBB

(International

Federation

of

Bodybuilding) a nastal dlouhodobý proces hledání tváře sportu, formulace
optimálních pravidel, vytváření zázemí ve formě rozvoje materiálně technické
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základny, časopisů, knih, systému soutěží apod. Počáteční pochybnosti o
oprávněnosti tohoto sportovního odvětví byly během času vyvráceny a celé hnutí
se především díky obětavé a neúnavné práci prezidenta IFBB Bena Weidera a
jeho bratra Joe Weidera neustále rozvíjí a získává na popularitě (Kolouch,
Kolouchová 1990).
V naší republice se kulturistika rozvíjí od 60. let 20. století. Za okamžik
„oficiálního“ počátku kulturistiky u nás je považován rok 1964, kdy byla jako
samostatná komise přiřazena ke vzpírání. Později se osamostatnila a rozdělila na
tři směry: Kondiční kulturistika, sportovní kulturistika a silový trojboj. I ten se
později oddělil a v dnešní době existuje soutěžní kulturistika, v jejímž rámci
vznikly soutěže fitness jako nová kategorie a kondiční kulturistika ve smyslu výše
uvedeného fitness (Stackeová, 2004).
Z výše uvedených dochovaných pramenů je zřejmé, že již od starověku a
středověku lidé provozovali různá tělesná cvičení. Tělesná cvičení za účelem
zvýšení fyzické kondice se stala zejména prostředkem k jiným aktivitám a to: k
lovu, boji, přežití. Bohužel se dochovalo jen velmi málo informací, které by nám
mohli objasnit, jakým způsobem v tehdejší době cvičenci dosahovali tak velké
síly a svalového rozvoje. Většina získaných poznatků se opírá o různé malby na
stěnách či uměleckých předmětech.
Z veškeré dostupné literatury vyplývá, že Eugen Sandow byl první kdo
vypracoval speciální sestavu cviků se zátěžemi, jejímž cílem byl symetrický
rozvoj všech svalových skupin. Bohužel přístupná literatura se tomuto období
věnuje jen v základních bodech a je velká škoda, že se těmto začátkům díky
nedostupné literatuře nemůžeme věnovat ve větší míře.
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2. Charakteristika kulturistky
Název „kulturistika“ má za základ latinské slovo „kultura“ – zušlechťovat,
pěstovat.
Anglický název „Body Building“ dobře vystihuje hlavní účel tohoto
cvičení, tj. ovlivnění tvaru a rozměrů těla (Stackeová, 2004).
Dle Schwarzeneggera a Dobbinse (1995) je kulturistika proces budování a
rýsování svalů za pomoci tréninku s narůstajícími vahami. Je dobře použitelná k
získání tělesné síly, k vylepšení sportovních výkonů a k rehabilitaci postižených
tělesných partií. Soutěžní kulturisté užívají kulturistické techniky k rozvoji své
tělesné konstrukce do takové míry, jaké lidé nikdy předtím nedosáhli, a potom
mezi sebou zápolí na pódiu, kde se rozhoduje, kdo dosáhl nejdokonalejšího
tělesného rozvoje.
Jelikož lze takto tělo rozvíjet jen extrémně náročnou tělesnou námahou a
precizními cvičebními technikami, stává se kulturistika nevyhnutelně sportovní
disciplínou, ale snaha o dosažení esteticky nejdokonalejší svalové stavby,
symetrie, proporce a tvaru a nutnost umělecky prezentovat tyto kvality na pódiu
dělá též z kulturistiky formu náročného umění (Schwarzenegger, Dobbins, 1995).

2.1 Pravidla kulturistiky
V rámci České republiky byla vydána Svazem kulturistiky a fitness České
republiky (SKFČR) „Amatérská pravidla a soutěžní řád v kulturistice, fitness a
bodyfitness pro Českou republiku“. Podle těchto pravidel a soutěžního řádu se
organizují všechny soutěže v kulturistice a fitness pořádané SKFRČ. Za soutěž
v kulturistice, fitness a bodyfitness je považováno sportovní porovnání, kterého se
zúčastní alespoň tři soutěžící v jednotlivých kategoriích při dodržení pravidel a
soutěžního řádu. Další podrobné informace viz. [17].
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2.2 Definice a druhy síly
Dle Stackeové (2004) je síla základní pohybovou schopností, bez které
není žádný pohyb. Je charakterizována stupněm napětí, které vyvíjejí svaly při
kontrakci.

Svalovou

silou

rozumíme

sílu

potřebnou

k natažení

svalu

kontrahovaného nebo ke kontrakci svalu nataženého. Vyjadřuje se hmotností
břemene, které sval zvedne.
Statická síla je schopnost vyvinout sílu v izometrické kontrakci, což se
neprojevuje pohybem (udržování těla nebo břemene ve statických polohách)
(Stackeová, 2004).
Dynamická síla dle Stackeové (2004) se navenek projevuje pohybem a
rozlišujeme sílu výbušnou (co nejrychlejší vyvinutí úsilí), rychlostní (uplatňuje se
v pohybu při submaximálním zatížení), a pomalou (blíží se síle statické, jedná se
o pohyb bez zrychlení).
Z hlediska

- druhu pohybu rozeznáváme sílu statickou a dynamickou
- trvání pohybu rozeznáváme sílu rychlostní a vytrvalostní
- oblasti účinku rozeznáváme sílu celkovou a lokální.

Svalová síla se mimo jiné zvětšuje hypertrofií, tj. zvětšováním fyziologického
průřezu svalu. Růstovou stimulaci ve svalu vyvolává zatížení větší, než na které je
sval momentálně adaptován. (Stackeová, 2004).

2.3 Metody posilování
Dle Stackeové (2004).
1. Metoda izometrická – základem této metody je izometrický svalový stah, při
němž se mění napětí svalu, ale nemění se jeho délka, síla se tedy neprojevuje
pohybem, ale např. tahem nebo tlakem proti pevné překážce, se kterou nelze
pohnout. Doba výdrže je u začátečníků 6 sekund, u pokročilých 9 sekund.
Obvykle je v tréninku zařazeno 4 – 5 cviků, které opakujeme v 1 – 3 sériích za
sebou. Přestávky mezi sériemi jsou 10 – 60 sekund, mezi cviky 3 – 5 sekund.

14

2. Metoda izotonická (dynamická) – tato metoda je zaměřena na rozvoj síly ve
spojení s maximální rychlostí. Velikost zatížení kolísá mezi středním a velkým,
cviky se opakují 6 – 8krát a tempo cvičení je co nejvyšší.
3. Metoda intermediální – tato metoda vzniká spojením dvou předchozích metod.
Provádí se pohyb po určité dráze a v potřebné poloze výdrž. Je zaměřena na
rozvoj maximální svalové síly. Provádí se s velkou až maximální zátěží s počtem
opakování 1 – 5 v jedné sérii. Tempo pohybu je pomalé.
4. Metoda brzdivá – tato metoda používá nadmaximálního zatížení, tj. 120 –
160%, které je pomalu spouštěno. Velikost zátěže vzbuzuje ve tkáni silné růstové
podněty, až šestkrát větší než při koncentrickém svalovém stahu. Tato metoda je
vhodná pro pokročilé cvičence.
5. Kulturistická metoda – kulturistická metoda posilování zahrnuje soustavu
cvičení zaměřených na harmonický a proporcionální rozvoj svalstva a jeho
estetický vzhled. Používá cvičení s činkami, s vlastní hmotností, na speciálních
přístrojích i izometrická cvičení. Při zanedbávání kompenzačních cvičení a
doplňkových, hlavně aerobních aktivit, může intenzivní kulturistický trénink
způsobit zkrácení svalstva a omezení výbušné síly.
6. Kruhový trénink – tento druh tréninku vznikl v r. 1954 v Anglii („circuit –
training“). Rozvíjí svalovou sílu a současně i celkovou zdatnost. Několik cvičenců
může cvičit najednou s individuálním zatížením, je přesně vymezen čas série i čas
pauzy. Cviky se provádějí od posílení dolních končetin přes posílení horních
končetin, břišního svalstva a na závěr zádového svalstva. Nosným principem
kruhového tréninku je nezařazování zátěže stejné svalové skupiny na po sobě
jdoucích stanovištích.

Dle Tlapáka (2006).
1. Metoda maximálních úsilí – základem je 100 % tedy zátěž, s níž je člověk
schopen vykonat jedno opakování. Metoda rozvíjí maximální sílu. Samostatně se
téměř nepoužívá. Pokud ano, pokouší se cvičenec o překonání co největší
hmotnosti, o níž je přesvědčen, že ji zvládne.
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2. Metoda opakovaných úsilí – čím vyšší je počet opakování, tím ve svalu nastává
intenzivnější výměna energetických látek. Účinnost této metody záleží také na
způsobu provedení cviku (pomalu, rychle) a na velikosti úsilí (vyšší napětí svalu =
vyšší výměna bílkovin).
a) konstantní zátěž – nejčastěji se cvičí v jednoduchých sériích (série –
přestávka – série), v nich je hmotnost činky (zátěže) konstantní během celé série a
pro všechny série.
b) snižování zátěže během série (shazovačky) – podstatou metody je
snižování velikosti zátěže podle klesající energie cvičícího.
c) změna zátěže během následujících sérií – klasicky pojatá pyramida
spadá právě sem. Obvykle se hovoří o vzestupné pyramidě, která spočívá ve
zvyšování váhy v sériích za sebou přibližně takto: první série 60%, druhá 70%,
třetí s 80% a čtvrtá s 90% maxima. Tomu odpovídají počty opakování (cca 10, 8,
6, 4). Sestupná pyramida začíná s větší zátěží (pozor – důležité je rozcvičení), asi
85% maxima, pak se postupně po každé sérii zátěž snižuje a počty opakování se
zvyšují, nebo (při menším snížení) zůstávají stejné.
d) metoda kontrastní – zvláštním případem změny zátěže v sériích po sobě
bezprostředně následujících je metoda kontrastní (metoda střídavého zatížení),
kdysi objevená bulharskými vzpěrači. Známým příkladem použití této metody
zaměřené na zlepšení koordinačních procesů je nejprve zařazení těžkého dřepu
(např. pět opakování s 85% maxima), za kterým okamžitě následují rychlé
výskoky (např. deset co nejvyšších vertikálních výskoků), bez zátěže.
e) speed – jakousi odrůdou kontrastní metody je použití několika různých
zátěží a rychlostí pohybu nazývaný systém speed. Vyzkoušen je tento postup:
v první sérii je použita submaximální hmotnost činky, s níž se vykonají 3 až 4
opakování středním až pomalým tempem. V druhé sérii je snížena zátěž na cca
50% maxima, která umožní vykonat rychlých 10 opakování. Ve třetí sérii je zátěž
poněkud zvýšena pro cca 12 opakování v superpomalém tempu.
Dále již jsou uváděny metody jako u Stackeové (2004).
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2.4 Tréninkové principy
Jedny z nejznámějších tréninkových principů jsou Weiderovy tréninkové
principy (Everson, 1995).
Principy pro začátečníky.
1. Princip progresivního přetížení – pokud máme v úmyslu dosáhnout zlepšení jak
v oblasti síly, objemu či vytrvalosti je žádoucí donutit svaly k mnohem větší práci
než na kterou byly zvyklé. Sval je nutné přetěžovat. Pokud toto nebudeme činit
nebude také docházet k výraznému našemu zlepšení.
2. Princip izolace – při rozvíjení jednotlivého svalu je nutné procvičovaný sval
v rámci možnosti izolovat aby nedocházelo k zapojování ostatních svalových
skupin. Izolovaný sval bude mnohem lépe reagovat na procvičení.
3. Princip zmatení svalů – aby nedocházelo k adaptaci svalu na zátěž je nezbytné
neustále měnit cviky, počet sérií, počet opakování a úhly při cvičení.
4. Princip přednosti – nejslabší svalovou partii nebo takovou svalovou partii,
kterou chceme procvičit nejvíce trénujeme na začátku tréninku.
Principy pro pokročilé
1. Princip pyramidy – u tohoto principu jde o postupné zvyšování či snižování
hmotnosti závaží a náležité úpravě počtu opakování a to zejména z důvodu
předcházení zranění.
2. Princip děleného tréninku – poté co již není možné s dostatečnou intenzitou
procvičit celé tělo můžeme v tréninku procvičovat jen určité svalové partie. Dojde
ke zvýšení intenzity tréninku.
3. Princip překrvení – při procvičování určité svalové partie dochází k překrvení
těchto svalů a při dostatečné intenzitě a délce překrvení také k růstu svalů.
4. Princip supersetů – jde o spojení dvou cviků pro opačné svaly (antagonisty).
5. Princip kombinovaných sérií – spojení dvou různých cviků na jednu svalovou
partii bez odpočinku.
6. Princip holistického tréninku – provádění širokého rozsahu opakování od
nízkých až po vysoké.
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7. Princip cyklického tréninku – jde v podstatě o pestrost tréninku, kdy bychom
měli variabilně v různých časových intervalech střídat trénink objemu a síly se
snížením váhy a za současného zvýšení počtu opakování.
8. Princip IZO-TENZE – jde o vědomé zatínání svalů. Vhodné provádět
bezprostředně po provedení posledního opakování. Dochází k uvědomění si
jednotlivých svalů a vytažení svalových bříšek do vrcholu.
Principy pro vyspělé
1. Princip cheatingu (cheat = podvádět, švindlovat) – jde o využití mírné
dopomoci (lehký švih) k překonání mrtvého bodu při zachování správné techniky.
2. Princip trojsérií – tři cviky na jednu svalovou partii bez přestávky. Vhodné
k napumpování svalu a zvětšení žilnatosti.
3. Princip obřích sérií – skupina 4 – 6 cviků na jednu svalovou partii s malým
nebo velmi malým odpočinkem mezi nimi. Jde o tvarovací techniku.
4. Princip předúnavy – forma cvičení, kdy se snažíme jedním cvikem sval
izolovaně procvičit a následně zapojíme cvik, u kterého nám v pohybu budou
nápomocny další svaly. Dojde k mnohem důkladnějšímu procvičení.
5. Princip intervalového tréninku – cvičíme s váhou, se kterou jsme schopni
provést max. 3 opakování. Jde o sérii, kdy např. ve čtyřech sériích provádíme
určená opakování, která z důvodu postupného vyčerpání mají sestupnou tendenci.
S přibývajícími sériemi dochází k prodloužení přestávky od 30 – 90 sekund.
Princip je vhodný na budování svalové hmoty a síly.
6. Princip nepřerušovaného napětí – v průběhu celého cvičení se snažíme udržet
maximální svalové napětí. S činkou nešviháme, ale cvičíme zvolna.
7. Princip negativního tréninku – neboli metoda brzdivá, kdy za dopomoci
partnera zvedneme činku (až 150% maxima) a během zpětného pohybu ji
brzdíme.
8. Princip dvojfázového tréninku – cvičíme dvakrát denně vždy jinou svalovou
partii.
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9. Princip rozpálení svalů (neboli neúplná opakování) – po dokončení klasické
série provedeme ještě několik dalších neúplných opakování jejímž následkem
dochází ke zvětšení objemu a žilnatosti svalů.
10. Princip instinktivního tréninku – jde o metodu, která by měla být používána
pouze profesionály, kteří velmi dobře znají reakci svého těla na cvičení a jsou
schopni instinktivně rozpoznat jaké cvičení v dané době je pro ně nejvhodnější.
Tréninkové principy ve své publikaci popisuje také Stackeová (2004), kdy
tato čerpá zejména z Medka, Nováka a Smejkala (1996). V obou případech jde o
takřka totožné tréninkové principy.

2.5

Sestavování cvičebních programů
Samotný posilovací trénink je složen z několika na sebe navazujících částí,

kdy žádná z těchto částí by neměla být opomíjena. Částečné či soustavné
opomíjení některé z části tréninku může mít za následek nejen zkrácení svalstva,
ale také nám může přivodit řadu zranění.

Stavba cvičební jednotky dle Stackeové (2004)

1. Úvodní část – rozcvičení
2. Hlavní část
3. Závěrečná část – uvolnění

Úvodní část – rozcvičení

Rozcvičení má tři fáze: předehřátí, vlastní rozcvičení a zapracování. Cílem
předehřátí je zvýšení funkce krevního oběhu a dýchání, zvyšuje se přísun kyslíku
k pracujícím tkáním. Dle individuálních dispozic volíme jízdu na stacionárním
kole, steper či jiný aerobní trenažér. Předehřátí trvá 5 – 10 minut.
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Cílem vlastního rozcvičení je protažení všech svalových skupin. Jsou doporučeny
pomalé rotace trupu, úklony, předklony, bočné kruhy pažemi vzad, pohyby
dolních končetin a na závěr dynamickou část: švihové pohyby, výskoky apod.

Hlavní část

Zde autorka popisuje jednotlivé tréninkové principy, které již jsou detailně
popsány v kapitole 2.4.

Závěrečná část - uvolnění

Na závěr cvičební jednotky zařazujeme uvolnění a strečink. V praxi se
často setkáváme s tím, že na závěr cvičební jednotky bývá zařazována ještě
aerobní část, jejíž účelnost právě v této fázi považujeme za individuální dle
pokročilosti cvičence, jeho fyzické výkonnosti a cílech cvičení. Především u méně
zdatných či začátečníků by aerobní trénink v této fázi mohl mít spíše negativní
důsledek v přetížení a prodloužení regenerace organismu.

2.6

Aspekty sestavení tréninkové jednotky
Při sestavování tréninku pro konkrétní osobu musíme vycházet z mnoha

faktorů, které budou velmi ovlivňovat sestavení tréninkové jednotky. Mezi tyto
faktory patří jak předpokládaný stanovený cíl tréninku tak zdravotní stav
cvičence, věk, somatotyp a samozřejmě je nutné přihlédnout k dosavadním
tělovýchovným zkušenostem.
Dle Koloucha a Kolouchové (1990) naše pojetí kulturistiky přistupuje ke
cvičení jako k vysoce individuální záležitosti. Každý z nás je jiný; proto i ideální
pohybová zátěž se u každého musí lišit. Individuálnost přístupu k tvorbě
tréninkových programů se postupem času dokonce zvyšuje. Systémem pokus –
omyl si většina cvičících ujasňuje, kterými přístupy či cviky nejlépe dosahuje
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svých cílů, a tyto přístupy či cviky pak upravuje a zdokonaluje. Zatímco
tréninkové plány začátečníků se nemusí v podstatě příliš odlišovat, u zkušených
kulturistů můžeme vidět přístupy až diametrálně odlišné, a přesto plnící pro
každého sportovce svůj účel.

2.6.1 Diagnostika
Jednou z výhod fitness dle Stackeové (2004) je možnost „individualizace“
cvičení v pravém slova smyslu. Abychom mohli sestavit „individuální“ cvičební
plán, musíme vycházet z určitých vstupních dat. Důležitá je i možnost zpětné
vazby pro ověření účinnosti postupu.
Základní data získáváme jednak vstupním rozhovorem, jednak vstupním
vyšetřením,

které

je

jakýmsi

„kineziologickým

rozborem“

převzatým

z fyzioterapie a přizpůsobeným pro účely fitness (Stackeová, 2004).
Vstupní rozhovor dle Stackeové (2004) je vhodné zaznamenávat nejlépe
do předem připraveného formuláře, tak abychom zbytečně dlouhým zápisem
nezdržovali jeho průběh a získali maximální množství informací. Klient je
dotazován na následující skutečnosti: jméno, věk, pohlaví, tělesná výška,
hmotnost, profese, průběh předchozí pohybové aktivity a zkušenosti s cvičením,
zkušenosti s dietními režimy, zdravotní stav a motivaci ke cvičení.
Vstupní vyšetření se skládá z vyšetření – aspekcí (pohledem), chůze,
zkrácených svalů, síly břišních svalů, pohybových stereotypů. Veškeré další
podrobnosti viz. Stackeová (2004).

2.6.2 Věkové zvláštnosti
Stáří cvičence je velmi důležitým faktorem při sestavování tréninkové
jednotky. Každé věkové období má svá úskalí a proto je nutno složení tréninku
vždy přizpůsobit konkrétnímu věku jedince.
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Dle Tlapáka (2006) cvičení ve fitcentrech připadá v úvahu už ve starším
školním věku (12 až 14 let). V tomto období dítě vyroste v průměru o 13 cm.
Rychlý růst je často spojen s potížemi a rizikem onemocnění páteře. Nejznámější
je choroba Scheuermannova, ale literatura jmenuje i další, které se vyskytují
častěji v souvislosti s přetěžováním či jednostranným zatěžováním. Základním
cílem cvičení je zpevnění svalového korzetu, odstranění případné svalové
nerovnováhy, kompenzace jednostranného sportovního či jiného zatěžování apod.
Používá se malá zátěž, s níž nedělá problém vykonat 12 až 15 opakování. Mezi
sériemi je vhodné zařazovat strečink pro jeho kompenzační působení. Dostatečný
odpočinek mezi sériemi (přibližně 1,5 minuty) je vzhledem ke zvýšené únavnosti
tohoto věku nutný. Ze začátku se doporučuje posilovat dvakrát týdně po 45
minutách. Zásadně je vyloučeno zatěžování páteře ve svislém směru (pozvedy,
tlaky, dřepy).
Období adolescence (14 až 18 let u děvčat, 16 až 20 u chlapců) je pro
začátek cvičení ve fitness typičtější než předešlé. Problém je s dospívajícími
chlapci, kteří se rádi „ukazují“ a demonstrují svoji sílu. Soutěživost je i v tomto
věku mnohdy na úkor techniky cvičení a bohužel i zdraví. Trenér musí stále
dokola opakovat stálé a známé pravdy o nezbytnosti preference zpevnění
svalového korzetu před demonstrací síly. Pokud adolescent již delší dobu
navštěvuje fitness, není problém přejít na trénink 3 až 4krát týdně. Posilování by
však nemělo překročit 45 minut a intenzita by se měla zvyšovat postupně, protože
přetěžování hrozí i v tomto období (Tlapák, 2006).
Smejkal a Rudzinskyj (1999) uvádí, že největší zájem o posilování je ve
věku 15 – 18 let. Toto období je charakterizováno až překotným nárůstem svalové
hmoty. Ve věku před pubertou se posilování nemusíme vyhýbat, ale je nutné jej
brát spíše jako hru bez plnění cílů. Dále uvádí, že ve věku 15 – 16 let je u zájemců
o posilování zaznamenána obrovská vývojová diference, a proto musíme
postupovat velmi opatrně. Při tvorbě tréninkových plánů je nutné respektovat
následující skutečnosti: preferujeme posilování svalů kolem páteře a břišních
svalů, zařazujeme cviky s vlastní vahou, vyhýbáme se náročným cvikům
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s těžkými vahami a předčasně se nespecializujeme na kulturistiku.
Základním problémem posilování žen dle Koloucha a Kolouchové (2004)
je skutečnost, že navštěvují cvičení méně pravidelně než muži. Je to dáno vyšší
zodpovědností žen za chod domácnosti i v péči o výchovu dětí. Jakékoli
vynechání však zpomaluje nástup očekávaných pozitivních změn a negativně
ovlivňuje motivaci. Často se ženy snaží dohánět zameškané tréninky vyšším
úsilím v následujícím tréninku, což může vést k přepětí, zranění či onemocnění a
tím k dalšímu vysazení z pravidelného tréninkového procesu.
Často je kladen dotaz, zda posilování nemůže negativně ovlivnit budoucí
těhotenství ženy. Je prokázáno, že ženy, které jsou fyzicky zdatné, jejich
pohybový systém a především svaly břišního lisu jsou ve výborném stavu, snášejí
zátěž těhotenství a porodu lépe než ženy méně zdatné a svalově ochablé. Otázka
posilování v těhotenství je opět, tak jako vše v kulturistice, vysoce individuální.
Obecně lze říci, že pokud žena cvičila pravidelně delší dobu, může pokračovat i
při graviditě. Jsou uváděny případy žen, které cvičily až do sedmého měsíce
těhotenství při vynechání cviků zatěžujících pánevní dno a zvyšujících tlak
v břišní krajině (Kolouch, Kolouchová, 2004).
Smejkal a Rudzinskyj (1999) tvrdí, že metodika tréninku žen začátečnic se
nijak neodlišuje od mužů – začátečníků. Žena má naprosto stejné svaly jako muž,
a tak není důvod je také jinak zatěžovat. Cvičení ženám se doporučuje dvakrát až
třikrát týdně, nikdy ne dva dny za sebou. Tréninková jednotka by neměla trvat
déle než jednu hodinu. Důraz je kladen na použití nižších vah za současně vyššího
počtu opakování – tento postup má přispět k snižování vrstvy podkožního tuku.
Dále Smejkal a Rudzinskyj (1999) uvádí, že v době těhotenství není
ideální doba pro zahájení cvičení. Avšak žena, která již před těhotenstvím delší
čas cvičila a nemá žádné zdravotní problémy, by neměla v těhotenství přestávat.
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2.6.3 Důležitost somatotypu na složení tréninkové jednotky
Jednou z nejlépe propracovaných oblastí určování odlišnosti jednotlivců je
stanovení somatotypu. Zhruba lze říci, že rozeznáváme tři základní, extrémní
somatotypy (Kolouch, Kolouchová, 2004).

Specifika složení tréninkové jednotky dle somatotypu podle Peny (2000).

1. Ektomorf – u tohoto typu převládajícím znakem je štíhlost, slabé svalstvo,
hypermobilita. Z důvodu rychlého metabolismu dochází k problematickému
nabírání svalové hmoty.
V rámci posilovacího tréninku ektomorfů je vhodné se držet základních
kombinovaných cviků, které procvičují celé svalové skupiny. Není vhodné
zařazovat izolované cviky, které procvičují jen malé množství svalové hmoty.
Provádíme okolo 8 - 10 sérií na větší svalové skupiny a od 6 – 8 sérií na skupiny
menší. Počet opakování by se měl pohybovat v rozmezí od 6 - 10. Poněvadž se
bude jednat o intenzivní trénink musí tomu také odpovídat dostatečně dlouhá doba
odpočinku, která by neměla být vždy kratší než minutu a půl. Intenzitu
nezvyšujeme zkrácením přestávek, ale přidáním zátěže. Pravidlem u této skupiny
zůstává procvičování určité svalové partie jednou týdně. Provádění aerobních
aktivit by nemělo být častější jak třikrát týdně, kdy v případě nadměrného
používání aerobních aktivit nebude docházet k požadovanému nárůstu svalstva.

2. Mezomorf – disponuje silnými kostmi a masivním svalstvem. Ideální typ pro
kulturistiku.
U tohoto tytu dochází k velmi dobré odezvě na klasický kulturistický
trénink složený ze základních cviků, kdy posléze následují cviky jednokloubové.
Pro tento tělesný typ je doporučeno provádět 2 – 4 cviky na tělesnou partii ve 3 –
4 sériích. Počet opakování se pohybuje v rozmezí 8 – 12.
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V průběhu tréninkového období měníme intenzitu tréninku za pomoci obměny
různých cviků, počtu sérií a opakování, velikosti zátěže a délky přestávek.
Klademe důraz na dostatečnou délku odpočinku. Aerobní aktivity jsou
doporučovány třikrát týdně s maximální délkou 30 minut.

3. Endomorf – charakteristický robustní kostrou s větším podílem tuku a pomalým
metabolismem.
Tento typ by se měl zaměřit zejména na aerobní aktivity, které mu zaručí
redukci podkožního tuku. Zařazujeme nejen kombinované, ale i izolované cviky,
kdy počet sérií se pohybuje okolo 12 pro velké svalové skupiny a 8 – 10 sérií pro
malé svalové skupiny. Počet opakování je v rozmezí 12 – 15, kdy zvýšený počet
opakování nám zajistí další spálení kalorií. Samotný posilovací trénink by měl být
velmi intenzivní. V tomto případě je intenzita zajištěna krátkými přestávkami na
úkor hmotnosti zátěže. Aerobní aktivita by měla být zařazována průměrně 5krát
týdně po dobu 30 minut.

2.6.4 Vliv pohybových zkušeností na obsah tréninkové jednotky
Velkou výhodou kulturistiky je několikrát zdůrazňovaná skutečnost, že
nevyžaduje od zájemců žádnou předchozí sportovní nebo tělovýchovnou
zkušenost. Možnost kulturistiky sestavovat optimálně náročný, individuální
program pro každého umožňuje i lidem bez předchozích sportovních zkušeností
úspěšně se vřadit mezi ty, pro než jsou pohybové aktivity prostředkem ke zvýšení
zdatnosti (Kolouch, Kolouchová, 1990).

2.7 Diskuse - shrnutí
Tato kapitola je nazvána Charakteristika kulturistky. Pojem „kulturistika“
skutečně nevyjadřuje pravý význam činnosti, která je pod tento pojem zařazována.
Název „Body Building“ je skutečně mnohem výstižnější.
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Bohužel v našich končinách se toto slovní spojení nikdy výrazně neujalo. Co se
týká definice kulturistiky můžeme říci, že Body Building je sportovní disciplínou,
která si klade za cíl maximální svalový rozvoj jedince s důrazem na zachování
symetrie a separaci jednotlivých svalů.
K otázce svalové síly je možno konstatovat, že získávání síly je
prostředkem pro budování svalové hmoty. Nemůžeme chtít budovat svalovou
hmotu bez současného nárůstu svalové síly. Je tedy žádoucí optimálně zvyšovat
svalové zatížení čímž bude následně docházet k hypertrofii svalstva.
Co se týká výčtu posilovacích metod dle Stackeové (2004) lze s nimi
v podstatě souhlasit. Můžeme mít pouze výhrady k tzv. „kulturistické metodě“.
Tato metoda není zaznamenána v žádné jiné dostupné publikaci. Můžeme se tedy
jen domnívat zda jsou touto metodou myšleny principy posilování (např. princip
izolace, přednosti, pyramidy atd.), či zda autorka měla na mysli něco zcela jiného.
U této metody je dále uvedeno „při zanedbávání kompenzačních cvičení a
doplňkových, hlavně aerobních aktivit, může intenzivní kulturistický trénink
způsobit zkrácení svalstva a omezení výbušné síly“. K této poznámce musíme
uvést, že při opomíjení kompenzačních cvičení v jakémkoliv sportovním odvětví
bude docházet ke zkrácení svalstva. Tato záležitost se netýká pouze samotných
kulturistů. Nutno ještě podotknout, že v případě výrazného zkrácení svalstva
nebude při cvičení dosaženo maximálního rozsahu pohybu a tudíž nebude
docházet k adekvátní odezvě procvičovaného svalu. Taktéž poznámka týkající se
omezení výbušné síly není zcela na místě. V případě, že je skutečně pravdou, že
kulturistickým tréninkem může dojít k omezení výbušné síly musíme se tedy ptát
zda někoho zajímá, či je to uváděno jako negativum např. u atletů vytrvalců, že
dlouhodobým vytrvalostním tréninkem dochází k omezení maximální síly.
Můžeme se domnívat, že u této autorky stále přetrvává určitá nedůvěra vůči
kulturistice jako sportovní disciplíně. Ve výčtu metod je však zcela opomenuta
metoda opakovaných úsilí, jako základní metoda jakéhokoliv posilování se zátěží.
Posilovací metody dle Tlapáka (2006) z hlediska posilování jsou
kompletnější, kdy však do těchto metod zahrnuje také již některé posilovací
principy.
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V kulturistice při rozvoji svalové hmoty a síly je především žádoucí
vyvolat velké napětí svalů s dostatečnou délkou zatížení. Z toho důvodu je nejvíce
využívána metoda opakovaných úsilí a jako doplňková metoda maximálních úsilí.
Tréninkové principy rozdělené pro jednotlivě vyspělé cvičence nemohou
být brány jako dogma. Začátečník by měl využívat především principu
progresivního přetížení. Ostatní principy jej budou odvádět od základních cviků,
které jsou pro kulturistiku nepostradatelné. V posilovnách jsou stále k vidění
cvičenci, kteří ve velké míře využívají princip izolace přestože je zřejmé, že mají
za sebou odcvičeno sotva několik týdnů a již se snaží využívat tyto principy.
Zapomínají však cvičit základní cviky, které by jim především pomohly
vybudovat kvalitní svalstvo. Další principy jako princip „izolace“ a „přednosti“
by měly být využívány např. až v době stagnace růstu svalstva či v době, kdy již
se můžeme zařadit mezi pokročilejší cvičence a jsme schopni s těmito principy
správně pracovat.
O důležitosti všech částí cvičební jednotky netřeba polemizovat. Stále se
setkáváme v posilovně s cvičenci, kteří důležitost úvodní a závěrečné části
cvičební jednotky výrazně podceňují. Drtivá většina návštěvníků fitness center je
ochotna odcvičit ten nejtěžší možný trénink, ale jen mizivé procento cvičících své
tělo na tento trénink adekvátně připraví a v závěru provede nezbytná protahovací
cvičení. V mnoha případech se může jednat pouze o momentální nedostatek času,
ale ve většině případů jde buď o lenost cvičenců nebo o jejich nedostatečnou
informovanost spočívající v neznalosti tak důležité problematiky.
Z literatury je zřejmé, že sestavení tréninkové jednotky je nutné vždy
přizpůsobit konkrétnímu věku jedince. Ať už se jedná o cvičence staršího
školního věku, cvičence v období adolescence či ženu. Veškeré dostupné zdroje
uvádí prospěšnost posilovacích cvičení pro ženy. Je zřejmé, že cvičení žen má
jistá specifika, ale pokud bude tréninkový plán přizpůsoben těmto zvláštnostem,
posilovací cvičení bude mít pozitivní vliv. Problematika cvičení v těhotenství by
měla být vždy řešena přísně individuálně a není možné paušálně sdělit zda cvičit
či necvičit.
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Složení tréninkové jednotky dle somatotypu může být výrazným přínosem
pro jednotlivce. Přesto nesmíme zapomínat, že každý jedinec je individualita a to
co bude platit např. pro jednoho endomorfa nemusí platit pro druhého.
Zkušenosti z přecházející pohybové činnosti jsou dalším faktorem, ke
kterému je třeba přihlédnout při sestavování posilovacího tréninku. Pokud však
cvičenec v průběhu své kariéry nepřišel do styku s posilovacím tréninkem je
nutno se k němu chovat jako k začátečníkovi. U stále aktivního sportovce
můžeme přihlédnout k jeho současné fyzické kondici a tomu přizpůsobit
tréninkovou jednotku. Přestože bude takový sportovec fyzicky na výši, nesmíme
na úkor zvyšování intenzity zapomenout na provádění správné techniky cvičení.
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3. POSILOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SVALOVÝCH SKUPIN
Dle Koloucha a Kolouchové (2004) je smyslem kulturistiky pozitivně
ovlivňovat tvar těla prostřednictvím různých variant tréninkových programů.
Každý tréninkový program sestává z jistým způsobem sestavených posilovacích
cviků, jejichž cílem je z dlouhodobého hlediska odstranit individuální chyby
v pohybovém systému sportovce a přispět k dokonalé harmonii jeho jednotlivých
svalových skupin či částí těla.
Příklady posilovacích cviků na jednotlivé svalové partie dle Stackeové
(2004).

3.1

Posilování svalstva zad

1. Shyby na hrazdě (event. na přístroji s protizávažím)
Varianty:

- širokým úchopem k hrudníku (za hlavu)
- paralelním úzkým úchopem
- úzkým úchopem nadhmatem (podhmatem)

2. Přítahy činky v předklonu (veslování s činkou)
Varianty:

- přítahy velké činky v předklonu úzkým (širokým) úchopem
- přítahy v předklonu s T-tyčí
- přítahy jednoruční činky v předklonu k pasu jednoruč
- přítahy jedn. činek v předklonu obouruč s oporou o čelo
- přítahy v předklonu na přístroji

3. Přítahy horní kladky
Varianty:

- přítahy kladky shora širokým úchopem za hlavu
- přítahy kladky shora širokým úchopem nadhmatem k hrudníku
- přítahy kladky shora paralelním širokým úchopem k hrudníku
- přítahy kladky shora úzkým úchopem k hrudníku nadhmatem
- přítahy kladky shora úzkým úchopem k hrudníku podhmatem
- přítahy kladky shora paralelním úzkým úchopem k hrudníku
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- obdoba přítahů kladky shora na přístroji (GrünSport, Technogym)
4. Přítahy spodní kladky vsedě k pasu („veslování na kladce“)
5. Přítahy vsedě k pasu na přístroji
Varianty:

- úzkým úchopem
- širokým úchopem nadhmatem (podhmatem)
- širokým úchopem nadhmatem ve výši ramen

6. Obrácený peck deck
7. Stahování kladky širokým úchopem ve stoji k pasu
8. Hyperextenze
Varianty:

- na rovné lavici
- na šikmé lavici
- s rovnými zády
- s postupným napřimováním
- s rotací
- na přístroji (Technogym. Grün)

9. Mrtvý tah – klasické provedení
10. Předklony se zátěží (s činkou nebo kotoučem na ramenou).

3.2

Posilování prsních svalů

1. Tlaky vleže
Varianty:

- na rovné lavici s velkou činkou (bench press)
- na rovné lavici s jednoručními činkami
- na rovné lavici ve vedení
- na rovné lavici s vykrojenou činkou
- na šikmé lavici hlavou nahoru (cca 45°) s velkou činkou
- na šikmé lavici ve vedení
- na šikmé lavici ve vedení s vykrojenou činkou
- na šikmé lavici s jednoručními činkami
- na šikmé lavici hlavou dolů s velkou činkou

30

- na šikmé lavici hlavou dolů ve vedení
- na šikmé lavici hlavou dolů ve vedení s vykrojenou činkou
- na šikmé lavici hlavou dolů s jednoručními činkami
2. Tlaky na přístroji
Varianty:

- vleže (různý úhel naklonění)
- vsedě nadhmatem
- vsedě paralelním úchopem

3. Rozpažování s jednoručními činkami
Varianty:

- na šikmé lavici hlavou nahoru
- na rovné lavici
- na šikmé lavici hlavou dolů

4. Rozpažování na protisměrných kladkách
Varianty:

- na šikmé lavici
- na rovné lavici

5. Peck deck
6. Stahování protisměrných kladek
7. Pulover
Varianty:

- s velkou činkou
- s jednoruční činkou
- na přístroji

8. Kliky na bradlech v předklonu

3.3

Posilování svalstva ramen

1. Tlaky vsedě na kolmé lavici s velkou činkou
Varianty:

- za hlavou
- před hlavou

2. Tlaky vsedě na kolmé lavici ve vedení
Varianty:

- za hlavou
- před hlavou
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3. Tlaky vsedě na kolmé lavici s jednoručními činkami
- ze supinované polohy (větší zapojení přední části deltu)
4. Tlaky vsedě na přístroji
5. Přítahy velké činky nebo EZ činky ve stoji k bradě
6. Přítahy spodní kladky nadhmatem k bradě
7. Předpažování s jednoručními činkami
Varianty:

- současně
- střídavě

8. Předpažování na spodní kladce
Varianty:

- obouruč
- jednoruč

9. Upažování s jednoručními činkami obouruč
Varianty:

- vstoje
- vsedě

10. Upažování na přístroji
Varianty:

- jednoruč
- obouruč

11. Upažování jednoruč na spodní kladce
Varianty:

- před tělem
- za tělem

12. Upažování jednoruč s jednoruční činkou s oporou o stěnu
Varianty:

- před tělem
- za tělem

13. Upažování jednoruč s jednoruční činkou vleže na boku na šikmé lavici
14. Upažování s jednoručními činkami obouruč
Varianty:

- v předklonu
- vleže na břiše na šikmé lavici
- v předklonu s oporou o čelo o lavici

15. Upažování z předpažení obouruč na přístroji („obrácený peck deck“)
16. Upažování z předpažení s jednoruční činkou vleže na boku na rovné lavici

32

17. Upažování z předpažení jednoruč ve vzporu klečmo na spodní kladce
18. Upažování ze vzpažení povýš na protisměrných kladkách obouruč
19. Trapézový sval: zdvíhání ramen s jednoručními činkami

3.4

Posilování svalstva paží

Dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii)
1. Bicepsový zdvih s velkou činkou ve stoji
Varianty:

- podhmatem
- nadhmatem

2. Bicepsový zdvih s EZ činkou
Varianty:

- vstoje
- na Scottově lavici

3. Bicepsový zdvih na spodní kladce vstoje
Varianty:

- podhmatem
- nadhmatem

4. Bicepsový zdvih na spodní kladce vleže
5. Bicepsový zdvih s jednoručními činkami
Varianty:

- vstoje
- vsedě na kolmé lavici
- vsedě na šikmé lavici

6. Bicepsový zdvih s jednoručními činkami palcem nahoru („kladiva“)
Varianty:

- vstoje
- vsedě na kolmé lavici

7. Bicepsový zdvih na přístroji („nautilus“)
Varianty:

- se šikmou opěrkou
- s rovnou opěrkou

8. Bicepsový zdvih s jednoruční činkou jednoruč s oporou o koleno
(„koncentrovaný bicepsový zdvih“)
9. Biceps. zdvih s jednoruč. činkou jednoruč v upažení s oporou o šikmou lavici
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10. Bicepsový zdvih obouruč na protisměrných kladkách v upažení
11. Bicepsový zdvih na protisměrných kladkách (spodních)

Trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii)
1. Tlaky s velkou činkou vleže na rovné lavici úzkým úchopem
Varianty:

- podhmatem
- nadhmatem

2. Tlaky s velkou činkou vleže na rovné lavici úzkým úchopem ve vedení
Varianty:

- podhmatem
- nadhmatem

3. Francouzský tlak
Varianty:

- vleže s EZ činkou
- vleže s velkou činkou
- vsedě s EZ činkou
- vsedě s jednoruční činkou obouruč
- vsedě s jednoruční činkou jednoruč
- na přístroji

4. Stahování kladky shora
Varianty:

- nadhmatem obouruč
- podhmatem obouruč
- s provazy
- přes hlavu obouruč, popř. s oporou loktů o lavičku
- nadhmatem jednoruč
- podhmatem jednoruč
- jednoruč za tělem

5. Kliky: na bradlech, popř. se zátěží
Varianty:

- za tělem na přístroji mezi lavičkami, popř. se zátěží
- vleže úzkým úchopem

6. Kick-back (extenze v lokti s jednoruční činkou jednoruč v předklonu
v připažení)
- na spodní kladce
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Svalstvo předloktí:
1. klopení zápěstí s činkou drženou nadhmatem (podhmatem)
2. navíjení závaží na tyč
3. mačkání gumových siličů

3.5

Posilování svalstva dolních končetin

Komplexní cviky (účinek na více svalů na dolních končetinách najednou)
1. Dřepy
Varianty:

- s velkou činkou
- s jednoručními činkami
- do sedu na lavici
- s velkou činkou vpředu
- ve vedení
- ve vedení vpředu
- ve výpadu s velkou činkou
- ve výpadu s jednoručními činkami

2. Hacken dřepy (dřepy na přístroji)
Varianty:

- vstoje
- vleže

3. Sissy dřepy
4. Leg press (tlak nohama na přístroji)
Varianty:

- horizontální
- šikmý
- vsedě

5. Výpady
Varianty:

- s velkou činkou vpřed
- s velkou činkou vzad
- s jednoručními činkami vpřed
- s jednoručními činkami vzad
- ve vedení vzad
35

6. Výstupy na lavičku

Přední strana stehna – čtyřhlavý sval stehenní (m. quadriceps femoris)
Předkopávání na přístroji
Varianty:

- obounož
- jednonož

Zadní strana stehna – dvojhlavý sval stehenní (m. biceps femoris), sval
poloblanitý (m. semimembranosus), sval pološlašitý (m. semitendinosus)
1. Zakopávání na přístroji vleže
Varianty:

- obounož
- jednonož

2. Zakopávání na přístroji vstoje jednonož
3. Zakopávání na přístroji vsedě
Varianty:

- obounož
- jednonož

4. Mrtvý tah s propnutýma nohama
Varianty:

- s velkou činkou
- s jednoručními činkami

Vnitřní strana stehna (adduktory)
1. Snožování na přístroji vsedě
2. Přinožování na přístroji vstoje jednonož („kyvadlo“)
3. Přinožování jednonož na spodní kladce
4. Přinožování jednonož vleže na boku se zátěží

Hýžďové svaly (m. gluteus maximus, medius, minimus)
1. Podsazování pánve
2. Zanožování jednonož na spodní kladce
3. Zanožování jednonož na přístroji (tzv. „kyvadlo“)
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4. Zanožování ve vzporu klečmo
5. Zanožování obounož na hyperextenční lavici
6. Roznožování na přístroji vsedě
7. Unožování jednonož na přístroji („kyvadlo“)
8. Unožování jednonož na spodní kladce
9. Unožování ve vzporu klečmo
10. Unožování vleže na boku

Lýtkové svaly
1. Výpony na přístroji vstoje
2. Výpony na přístroji vsedě
3. Výpony na leg pressu
4. Výpony jednonož se zátěží
5. „Oslí“ výpony

Přední sval holenní (m. tibialis anterior)
Zvedání špiček proti odporu

3.6

Posilování břišních svalů

1. Sed – leh
Varianty:

- s flektovanými dolními končetinami, chodidla zapřená o podložku
- s flek. dolními končetinami, chodidla zapřená o podložku, s rotací
- na šikmé lavici hlavou dolů
- na šikmé lavici hlavou dolů se zátěží (kotouč na hrudníku)
- na šikmé lavici hlavou dolů s rotací
- s flek. dolními končetinami položenými na rovné lavici (crunch)
- s flek. dolními končetinami položenými na rovné lavici s rotací

2. Sed – leh na přístroji
Varianty:

- vsedě
- vleže
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3. Stahování kladky
Varianty:

- vkleče
- vstoje

4. „Sklapovačky“
5. Přednosy
Varianty:

- ve visu na žebřinách nebo na hrazdě
- na tzv. „empairu“ (lavici pro vzpor o předloktí s oporou o záda)
- na rovné lavici
- na šikmé lavici
- vleže na přístroji

6. Úklony
Varianty:

- vleže na boku na hyperextenční lavici
- vleže na boku na hyperextenční lavici s rotací
- s jednoruční činkou v stoji

7. Metronomy
8. Rotace s tyčí
Varianty:

- vsedě
- vstoje
- vkleče

9. Rotace na přístroji

Výše uvedený výčet posilovacích cviků na jednotlivé svalové skupiny je
velmi precizně zpracován. Přestože pro provedení velké většiny cviků není
zapotřebí speciálních posilovacích přístrojů u některých cviků se bez speciálních
přístrojů neobejdeme.
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4. PŘÍKLAD OBJEMOVÉHO TRÉNINKU PRO POKROČILÉ
Sestavení plánu objemového tréninku navazuje na úvodní zpevňovací
období, v němž se cvičilo dvakrát týdně celé tělo. I zde se cvičí převážně
systémem jednoduchých sérií, ale používá se štěpený trénink. Rozdělení
svalových skupin se naplánuje, aby každá partie byla procvičena zpočátku 1 až
2krát týdně, později dvakrát týdně (Tlapák, 2006).
Tlapák (2006) v příkladu objemového tréninku mírně pokročilého
cvičence rozděluje jednotlivé svalové skupiny na:
A: střední delt, paže, dolní končetiny
B: záda a dolní fixátory lopatek, zadní delt, prsa, břicho.
Tento dělený trénink je následně procvičován 3krát týdně systémem A–B–A / BA-B.
Příklad tréninku A
Upažování na spodní kladce (4krát 10), tricepsové stlačování kladky (3krát
8 až 10), triceps v kleku na lavičce s jednoručkou za tělo „kick back“ (3krát 10),
biceps izolovaný s EZ (3krát 8), biceps s jednoručkami vsedě (3krát 10), výpony
vsedě (4krát 15), výpony na legpressu (3krát 8), předkopávání (5krát 12), legpress
(5krát 12).
Příklad tréninku B
Stahování kladky shora paralelním úchopem (4krát 10), veslování na
spodní kladce (3krát 10), upažování v lehu na boku (3krát 10), upažování
v předklonu s opřením čela (3krát 12), tlaky v multipresu hlavou nahoru (4krát
10), rozpažky na rovné lavici (3krát 10), protisměrné kladky (2krát 12),
podsazování pánve a zvedání kolen k čelu (5krát 12), předklony na stroji (4krát
12), rotace na stroji (4krát 15).
Breitenstein (2002) ve svém třídenním děleném programu, který je
procvičován v rámci jednoho týdne rozděluje procvičování jednotlivých
svalových skupin na nohy a hrudník, záda a tricepsy, ramena a bicepsy. Břicho a
lýtka doporučuje procvičovat takřka denně.
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Uvádí však možnost jakékoliv jiné kombinace svalových skupin. Uvedené dělení
dle jeho názoru se v praxi však ukázalo jako velmi efektivní.
Najít vhodné složení tréninkové jednotky zaměřené na budování svalové
hmoty je úkolem poměrně složitým. I mnozí profesionálové přiznávají, že ideální
složení tréninkové jednotky našli až po několika letech. Většina z nich se ubírala
cestou pokus – omyl. Tento systém může být poněkud zdlouhavý, ale v podstatě
se mu nevyhne takřka nikdo.
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ZÁVĚR
Otázka motivace pro výběr tohoto tématu byla již zodpovězena v úvodu
této práce. Šlo především o velmi malou erudovanost zejména starších trenérů
fitness a kulturistiky. Samozřejmě tuto neznalost nelze vztahovat pouze na starší
trenéry. Zejména však starší trenéři vycházejí pouze ze svých vlastních
zkušeností, které následně předávají svým svěřencům. Dále zde máme trenéry tzv.
samouky. Tito sice mají velký přehled týkající se posilovacích metod,
tréninkových principů a cviků zaměřených na jednotlivé svalové skupiny, ale již
méně jsou obeznámeni s problematikou strečinku, svalových dysbalancí, výživy,
regenerace atd.
Hlavním cílem této práce bylo popsat komplexně veškeré aspekty
kulturistiky, které mohou provázet začínajícího nebo pokročilého kulturistu a
budou mu nápomocny v jakékoliv fázi přípravy.
Kapitola první byla zaměřena na historii kulturistiky. V této kapitole byly
popsány jednotlivé fáze vývoje posilování od starověku až do současnosti.
Bohužel však dostupná literatura je na podrobnosti týkající se posilování až do
přibližně 19. st. velmi skoupá. Jsou známy pouze útržkovité informace o formách
posilování a jejich následné aplikace do života. Až Eugena Sandow (1867 –
1925), který vypracoval a zpopularizoval ve své době velmi progresivní sestavu
cvičení se zátěžemi dokázal tyto poznatky zaznamenat do knihy s názvem „Body
Building“.
Kapitola druhá se již konkrétně věnovala charakteristice kulturistiky. Zde
byly velmi podrobně popsány mj. metody posilování, tréninkové principy,
sestavení cvičebních programů a aspekty sestavení tréninkové jednotky.
Třetí kapitola obsahuje seznam cviků na jednotlivé svalové skupiny a
možnosti různých variant provedení těchto cviků.
Závěrečná kapitola se věnuje příkladu objemového tréninku pokročilého
cvičence, kdy se zaměřujeme zejména na složení děleného tréninku a rozdělení
jednotlivých svalových skupin do jednotlivých tréninkových dnů.
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Tato práce by měla mít význam nejen pro trenéry fitness a kulturistiky, ale
i pro trenéry jiných sportů. V této práci mohou najít spoustu odpovědí na otázky
týkající se posilovacího tréninku. Po pečlivém prostudování této práce by měli být
obeznámeni zejména s: metodami posilování, principy tréninku, sestavováním
cvičebních plánů, aspekty sestavení tréninkové jednotky, cviky na jednotlivé
svalové skupiny a příkladem objemového tréninku pro pokročilé. Trenéři by měli
být schopni podle této práce sestavit tréninkovou jednotku, která bude využívat
různých tréninkových metod posilování a tréninkových principů se zaměřením na
budování svalové hmoty.
Tato práce však nemůže pokrýt problematiku kulturistiky zcela
komplexně. Stále zůstává mnoho témat, které v této práci nejsou obsaženy. Je
tedy nutné se na tuto práci podívat i z kritického hlediska.
V této práci nejsou zmíněny všeobecné širší skutečnosti, které bychom si
měli ujasnit ještě před započetím samotného posilovacího tréninku. Jde zejména o
problematiku: kde a s kým cvičit, jaké zvolit oblečení a posilovací pomůcky,
vedení tréninkového deníku a dodržování bezpečnosti vlastní i ostatních cvičenců.
Jedná se sice o skutečnosti velmi obecné, ale v konečné fázi velmi
nepostradatelné.
Neméně důležitou problematikou, která se do této práce nedostala je
strečink. V současnosti jedna z metod vedoucí k zajištění pohyblivosti všech svalů
a kloubů. Za pomoci strečinku dochází k výraznému snížení rizika nebezpečí
úrazu natažením svalu, ke snížení svalové bolestivosti a svalového napětí.
Bohužel v této práci také není zmínka o přípravě na kulturistickou soutěž.
Příprava na soutěž v sobě zahrnuje velmi důležitá témata mj. trénink pózování,
volba

pózovací

hudby,

nejčastější

pózovací

chyby,

volba

plavek

a

samoopalovacích krémů, složení volné pózovací sestavy atd.
Taktéž zde není zmíněna oblast výživy a diet. Správné pochopení
kulturistických výživových principů je stejně důležité jako pochopení základních
tréninkových principů. Jde o velmi širokou oblast, která musí být správně
pochopena a následně aplikována do kulturistického tréninku.
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Velmi ožehavým tématem kulturistiky takřka po celou dobu její novodobé
existence je zneužívání zakázaných dopingových látek. Toto téma se však žel do
této práce taktéž nedostalo. Kulturistika se však stala bohužel synonymem pro
doping a bude velmi těžké zda nemožné jí tohoto přívlastku zbavit.
Jednou z výzev do budoucnosti je shromáždit veškerá dostupná fakta
týkající se kulturistiky a vytvořit ucelenou a komplexní publikaci zabývající se
právě touto problematikou.
Tato práce byla zejména obtížná ve výběru faktů a témat, která budou
v této práci obsažena. Kulturistika je sportovním odvětvím, kde je zapotřebí nutná
znalost z mnoha vědních oborů a bylo velmi obtížné vybrat odpovídající témata,
která vystihnou kulturistiku jako vhodné sportovní odvětví pro širokou veřejnost.
Kulturistika se zejména v poslední době stává velmi populárním
sportovním odvětvím. Z toho důvodu je důležité mít především zásobu kvalitních
trenérů fitness a kulturistiky, kteří budou poskytovat svým svěřencům korektní
informace týkající se této oblasti.
A právě z tohoto důvodu byla tato práce vytvořena.
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Resumé
Cílem práce bylo popsat komplexně veškeré aspekty kulturistiky, které
mohou provázet začínajícího nebo pokročilého kulturistu a budou mu nápomocny
v jakékoliv fázi tréninkové přípravy.
Veškeré poznatky byly čerpány z odborné literatury, časopisů a internetu,
kdy následně došlo k jejímu roztřídění a logické kategorizaci do jednotlivých
kapitol a podkapitol.
Výsledkem této práce by měla být schopnost sestavení ideální kulturistické
tréninkové jednotky pro konkrétního jedince.
Tato práce by měla mít význam nejen pro trenéry fitness a kulturistiky, ale
i pro trenéry jiných sportů. Trenéři by měli být schopni podle této práce sestavit
tréninkovou jednotku, která bude využívat různých tréninkových metod
posilování a tréninkových principů se zaměřením na budování svalové hmoty.

Summary
The aim of this thesis was to describe comprehensively all the aspects of
bodybuilding, which can accompany a beginning or an advanced bodybuilder and
they can be helpful in any phase of training preparation.
All my knowledge was borrowed from technical books, magazines and
Internet, then it was classified and logically cathegorised into the particular
chapters and subchapters.
The result of this thesis should be the ability to compose perfect body
building training units for a particular person.
This thesis should be important not only for trainers of fitness and body
building, but also for the trainers of other sports. According to this thesis trainers
should be able to compose a training unit, which will use various training methods
of bodybuilding and training principles with the focus on building of muscles.
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